
  

 

 

 

 

 

 

 
A verseny célja:  A Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő aktív katona állomány és munkavállalók, 

valamint az MH ellátási körébe tartozók részére fizikai- és munkaképesség fenntartása, 
továbbá versenyzési és sportolási lehetőség biztosítása 

 
A verseny szervezője:  Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 
 
A verseny rendezője:  Budapesti Honvéd Sportegyesület, Úszó- és Szabadidősport szakosztályok  
 
Rendezőbizottság elnöke:  Kiss Éva, BHSE úszószakosztály igazgató  
 
Rendezőbizottság titkára:  Hufnágel Tibor őrm., sportszázad   
 
Szervező bizottság tagjai: BHSE Úszószakosztály- edzői és a sportszázad tagjai  
 
Verseny ideje:    2019. október 25. (péntek), 10:00 órától – 14:00 óráig. 
 
A verseny helye:  1134 Budapest, Dózsa György út 53., BHSE uszoda.  
 
Versenyző (k):  A HM és az MH hivatásos és szerződéses állomány, önkéntes tartalékos, valamint 

nyugalmazott katonák, honvéd tisztjelöltek, a honvédelmi ágazattal munkaviszonyban 
álló dolgozók. Katonai szervezetenként, illetve alakulatonként, versenyszámonként 
egyéni versenyszámban 4 fő, váltóban két csapat  nevezhető. Egy versenyző két egyéni 
és két váltószámban indulhat. Minden benevező szervezet jogosult 2-2 fő női és férfi 
versenyzőt indítani a komplex versenyszámban.  

 
Nevezés:  Kérjük, hogy a mellékelt nevezési lapon az egyéni legjobb eredményeket szíveskedjenek 

feltüntetni, és  versenyszámonként külön-külön nevezzen minden szervezet és alakulat. 
 
Előnevezési határidő:  2019. október 15-ig. Nevezni a hufnagel.tibor@honved.hu  e-mail címen lehet.   

Minden nevezést visszaigazolunk! 
A versenyen való részvétel (indulás) jogát a rendezvény napján, a helyszínen az MH által kiállított okirattal 

 ( igazolvány, belépő, pk-i igazolás) igazolni kell. 
 

Nevezési díj:    INGYENES!  
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Versenyszámok:  
- 4x50 méteres női-férfi vegyesváltó,  
- 50 méteres női/férfi gyorsúszás,  
- 50 méteres női/férfi mellúszás,  
- 100 méteres női/férfi gyorsúszás,  
- 100 méteres női/férfi mellúszás,  
- 100 méteres női/férfi hátúszás,  
- 200 méteres női/férfi gyorsúszás,  
- 400 méteres női/férfi gyorsúszás,  
- 25 méteres női/férfi búvárúszás,  
- 4x50 méteres női/férfi gyorsváltó.  

 
Díjazás, értékelés:  Egyéni és váltó versenyszámban az I-III. helyezettek érem. Legeredményesebb katonai 

szervezet, alakulat serleg díjazásban részesül.  
Egyéb:  
 
Időmérés :    pályánként 1 időmérő bíró, az eredményeket századmásodperc pontossággal mérjük  
 
Lebonyolítás:    az érvényben lévő FINA és MUSZ szabályok szerint. Versenyszámonként időfutamok 
kerülnek lebonyolításra. A végeredményt az időfutamokban elért eredmények alapján állapítjuk meg. Csak az a 
versenyszám kerül megrendezésre, amelyben nemenként külön-külön legalább 4 fő nevező leadta nevezését. Az adott 
versenyszám megrendezését a www.hososz.hu honlapon 2019. október 18-án közzé tesszük. Az esetleges pontosításokra 
a verseny előtti technikai értekezleten kerül sor, melynek helye az uszoda, ideje 2019. október 25.-én 09:45- 09:55-ig. 
Kérjük, hogy a technikai értekezletre érkezzen meg az uszodába. 
 
 
Uszoda:  Fedett úszócsarnokban papucs viselete kötelező.  

Kérjük, hogy üveget és élelmiszert a fedett úszócsarnokba ne vigyen be.  
A versenyzők részére úszósapka viselete kötelező.  
 

Étkezés:  A BHSE területén BÜFÉ üzemel, ahol térítés ellenében szendvics csokoládé, frissítő ital 
vásárolható.  

 
 

Budapest, 2019. szeptember 30.  
Szervezőbizottság 

 



 


